
Ambulant 
tenzij...

Dit informatieblad geeft inzicht in de ontwikkeling van de zorg door Mental Health Caribbean voor kinderen 
en jeugdigen met psychische en/of psychiatrische problematiek in Caribisch Nederland van 2016 tot 2018

Aanleiding
MHC was reeds op kleine schaal gestart 
met de ontwikkeling van ambulante 
zorg voor kinderen en jeugdigen met 
psychische en/of psychiatrische 
problematiek. 

Het was destijds in Caribisch Nederland 
niet mogelijk voldoende passende ggz 
zorg te leveren voor de zwaardere 
doelgroep van kinderen en jeugdigen. 
Cijfers van JGCN gaven aan dat 
regelmatig jongeren naar Europees 
Nederland of elders werden uitgevlogen 
voor klinische zorg. 

Uitgangspunt voor MHC in de 
doorontwikkeling van de Jeugd GGZ is 
ambulant behandelen, tenzij ... 

Doel
Uiteindelijk doel is passende zorg te 
bieden en verder uit te bouwen ten 
behoeve van meer perspectief voor 
deze doelgroep, haar algehele 
ontwikkeling, gelijke kansen en 
maatschappelijke participatie.

Het streven was en is echter kinderen 
en jeugdigen zoveel als mogelijk in hun 
eigen leefomgeving te behandelen. 
De uitzendingen passen daar niet 
geheel bij. 

Dit was aanleiding voor het ministerie 
van VWS om MHC eind 2015 opdracht 
te geven tot de ontwikkeling van een 
Behandelcentrum voor Jeugd GGZ. 
Hierbij hebben we gebruik gemaakt van 
expertise van ketenpartners in Caribisch 
Nederland.

Wat levert het op?

Een voor het Caribisch 
gebied uniek 
Behandelcentrum voor 
kinderen en jeugdigen. 
Meer continuïteit in de 
aangeboden zorg. Dichtbij 
huis, de (steun)omgeving 
en familie. We betrekken 
ook de omgeving wordt in 
de behandeling.

De eerste succesvolle 
stappen zijn gezet in 
het versterken van de 
samenwerking met 
ketenpartners: o.a. 
wederzijdse 
deskundigheidsbevorde
ring, betere doorstroom 
en uitstroom van 
cliënten, verwijskaart, 
onderwijs tijdens 
eventuele opname

Minder 
uitzendingen naar 
Europees 
Nederland of 
elders, door  
nadruk op 
versterken van de 
ambulante zorg. 
Op termijn 
supraregionale 
functie voor de 
eilanden van de 
voormalige NL 
Antillen.  

Een fundament is 
gelegd en 
expertise 
opgebouwd in CN 
op gebied van 
behandeling van 
deze specifieke 
doelgroep

Consultatie
Door signalering van 
problematiek en 
vroegtijdige interventie 
in de leeftijd van 0 tot 
18 jaar en consultatie 
aan ketenpartners 
hierin kan veel schade 
voorkomen worden op 
de lange termijn.
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Behandelcentrum: ambulant, tenzij …
Het Behandelcentrum is gerealiseerd op Bonaire en sluit aan bij 
het uitgangspunt in Caribisch Nederland om primair ambulante 
Jeugd GGZ te verlenen en enkel waar nodig (tijdelijk) gebruik te 
maken van opname.

In overleg met ketenpartners is verkend hoe de voorziening een 
passende plaats in de samenleving te geven, bij voorkeur in een 
laagdrempelige, multifunctionele setting.Doelgroep

Doelgroep is kinderen en jeugdigen in Caribisch 
Nederland in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met 
(ernstige) psychische en/of psychiatrische problemen, 
al dan niet in combinatie met een forensisch kader. Als 
het gaat om een forensisch kader biedt MHC enkel 
ambulante zorg. 

Ketensamenwerking versterkt
De afgelopen twee jaar is de samenwerking versterkt tussen 
organisaties in Caribisch Nederland die zich inzetten voor 
onderwijs, hulp en zorg voor kinderen en jeugdigen. Zowel op 
strategisch, tactisch als operationeel niveau: casusoverleggen, 
meeloopdagen voor personeel, en de inrichting van het 
directieberaad jeugd in 2017.

MHC heeft in samenwerking met JGCN in 2016 en 2017 
tweemaal een brede bijeenkomst georganiseerd voor 
ketenpartners. Thema’s waren onder andere de gezamenlijke 
toeleiding tot zorg en de verwijskaart. 
Ook stemt MHC met diverse partijen af op vraagstukken op het 
gebied van wonen, werk, inkomen, dagbesteding, sociale 
contacten, vrije tijd en zorg.

Samenwerking Europees Nederland
MHC maakt gebruik van de expertise van Karakter, een 
expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland. 
MHC en Karakter sloten op 19 juni 2017 een formele 
samenwerkingsovereenkomst. Mocht onverhoopt toch opname 
in Nederland nodig zijn, dan zullen deze plaatsvinden via 
Karakter, zodat optimale afstemming geborgd is. 

Hoe verder
- In eerste instantie focus op doorontwikkeling van Jeugd GGZ 
en het op verzoek ondersteunen van samenwerkingspartners. 
- Geleidelijk aan zullen, met groeiend vertrouwen, de 
mogelijkheden voor empowerment van en door onze 
ketenpartners groeien. MHC zet stap voor stap in: consultatie en 
liaisonpsychiatrie, deskundigheidsbevordering, vroeg signalering 
en vroeg interventie.  
- Rond najaar 2018 start met acht bedden, daarna volgt zo 
nodig uitbreiding naar maximaal zestien bedden.
- Op termijn supraregionale functie (opname) voor de eilanden 
van de voormalige Nederlandse Antillen. Voorwaarde is dat de 
ambulante (na)zorg in de andere regio’s op orde is en dat zowel 
het Ministerie van VWS als het ZVK toestemming geven. 

Onze kernwaarden:
Ambulante aanpak

We benaderen en behandelen de cliënt binnen de 

eigen omgeving.

Cliënt (systeem) centraal

De hulpvraag van de cliënt is voor ons leidend.

Maatwerk

We bieden een passende behandeling en benadering 

voor de cliënt en zijn of haar systeem

Passie

We hebben hart en ziel voor onze cliënten, ons werk 

en onze collega’s.

Creativiteit

We durven buiten de hokjes te denken.

Doorzettingsvermogen

We laten ons niet weerhouden door tegenslag.

Behandelcentrum operationeel
Op 6 april 2018 heeft het team Kind en Jeugd de 
sleutel van het Behandelcentrum op Bonaire 
ontvangen van Fundashon Cas Bonairiano. De 
komende tijd richt het team het Behandelcentrum in. 
De ambulante zorg werkt inmiddels al vanuit het 
centrum. Vanaf het najaar 2018 is naar verwachting 
de opname voorziening operationeel.

Achtergrond informatie

Onze missie:

“Building on Fair Chances for All Youth”

Aanmeldprocedure en opnamecriteria
Kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar oud, 
waarbij er vermoedens zijn/sprake is van psychische 
en/of psychiatrische problematiek, kunnen middels 
een verwijsbrief van de huisarts of kinderarts door een 
wettelijke vertegenwoordiger(s) worden aangemeld 
voor ambulante zorg.

Enkel op indicatie van de (kinder- en jeugd)psychiater 
kan een tijdelijke opname worden gerealiseerd. 
Opname is mogelijk voor kinderen en jeugdigen tussen 
de 10 en 18 jaar, waarbij er sprake is van ernstige 
psychische en/ of psychiatrische problematiek en 
waarbij de ambulante behandeling onvoldoende blijkt.

Het team 
Het team Kind en Jeugd is jong en groeiend, werkt 
met passie, plezier, creativiteit en flexibiliteit aan de 
doorontwikkeling van de Jeugd GGZ.

In 2017 waren 91 cliënten in behandeling.

                  


